
Consulta Ata do Pregão

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 20/2022

 
Às 08:00 horas do dia 28 de abril de 2022, reuniu-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe
de Apoio, designados pelo instrumento legal Decreto Municipal nº 02/2022 de 03/01/2022 para, em atendimento às
disposições contidas no Decreto 10.024/2019, referente ao Processo nº 132026/2022 , realizar os procedimentos
relativos ao Pregão nº 20/2022. Objeto: Aquisição de Veículo Automotor, tipo Van, com a finalidade de atender as
necessidades da Associação de Pais e Amigos - APAE, a ser pago com recurso oriundo de Emenda Parlamentar, Processo
SEI nº 202000010005738, atendendo assim as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Piracanjuba/GO.
Inicialmente, em conformidade com às disposições contidas no Edital, o Pregoeiro abriu a Sessão Pública, a qual, pela
inexistência de propostas, está sendo encerrada, também, por caracterizar-se “licitação deserta”.

Item: 1
Descrição: Microônibus
Descrição Complementar: Veículo tipo van de no mínimo 15 lugares mais o motorista, combustível à diesel,
ano/modelo 2022, cor branca (apoio de cabeça nos bancos dianteiros; banco do passageiro bi posto, brake light; cambio
no painel; cintos de segurança dianteiros laterais retrateis com regulagem de altura, conta-giros,desembaçador com ar
quente, direção hidráulica, faixas na colunas, faróis com regulagem elétrica de altura, filtro com pré-aquecimento, freio
a disco nas 04 rodas, janela corrediça 2ª fila. Pneus 205/70 r15, porta lateral corrediça, relógio digital, sistema auxiliar
de partida a frio, tacógrafo, válvula anti-reflexo de combustível, vidros climatizados, tanque de combustível mínimo de
80 (oitenta) litros, comprimento mínimo do veículo (mm) 5.099 largura mínima do veículo (mm) 1.989 altura do veículo
(mm) 2.135 entre eixos (mm) , 3.200 cilindradas mínima total (cc) 2.287 potência de (cv) 127 a 3.600 rpm.
Desembaçador de vidro traseiro, predisposição para radio (2 alto-falantes e antena), faróis de neblina, banco do
motorista com regulagem de altura, kit elétrico (vidros elétricos dianteiros, traves elétricas, retrovisores externos
elétricos, ar condicionado, aibag motorista e abs, com manual do p
Tratamento Diferenciado: - 
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 223.851,9300 Intervalo Mínimo Entre Lances: R$ 20,00
Situação: Cancelado

Nada mais havendo a declarar foi encerrada a Sessão cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

JACQUELINE SILVA CAMPOS 
Pregoeiro Oficial

TAYNARA CARDOSO BARBOSA 
Equipe de Apoio

ELIETE ELIAS MOREIRA GOMES 
Equipe de Apoio
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